Juni 2016
Kom til netværksdag for grønne ildsjæle
Onsdag d. 1. juni inviteres alle grønne ildsjæle til
netværksdag på Byggeren i Remiseparken, Peder
Lykkes Vej 71. Her kan du møde Københavns
Kommunes frivillighedskoordinator, som giver vejledning
i diverse praktiske og udviklingsmæssige spørgsmål, i
forbindelse med grønne projekter. Derudover vil der
blandt andet være mad- og frøworkshops, samt
rundvisning i Urbanhaven og UrbanPlanten. Det er
gratis at deltage - tilmeld dig senest på mandag d. 30.
maj kl. 12.
Læs mere på Facebook

Det første frø til Prags Byhave er sået
Den nyvalgte bestyrelse arbejder på højtryk på at skabe
grobund for hjemmedyrket mad og socialt samvær midt
på Prags Boulevard. Der er nok at tage fat på.
"Heldigvis er der opbakning fra lokalområdets
organisationer, og stor interesse for byhaven, men vi
har brug for flere frivillige hænder til det organisatoriske
arbejde i opstartsfasen, så vi hurtigere kan komme i
gang", fortæller Heidi Durhuus, formand for Prags
Byhaver.
Læs mere om Prags Byhave

Besøg Ørestadens skjulte taghaver
Kom med på guidet tur til nogle af de flotte grønne tage
og taghaver i Ørestad Nord. Vi ser både på
boligforeninger, parceller, cykelskure og institutioner og
fortæller om, hvordan byen kan gøres grønnere - også i
højden. Vi mødes onsdag d. 22. juni kl. 17.30-19, ved
metroen ved DR Byen og går i alt ca. 2 km.
Vi sørger for forplejning til turen. Der er et begrænset
antal pladser, så tilmeld dig til lise@miljopunktamager.dk
Læs mere på Facebook

Guidede ture til Amager Fælled
Nu kan du smage på Amager Fælled. Mens
byplanlæggere og politikere bruger tiden på at gøre
Amager Fælled mindre (campingplads, nyt bykvarter og
havnetunnel), inviterer Miljøpunkt Amager til guidede
ture på Amager Fælled. Formålet med turene er at
fortælle om og vise de mange forskellige spiselige
planter (og dyr) som findes i den nære natur på Amager
Fælled.

Læs mere om de guidede ture her

Lav din egen fortorvshave
Kunne du tænke dig et grønt og hyggeligt fortorv, der
hvor du bor? Så hent Københavns Kommunes
fortorvsguide, hvor du kan læse mere om hvordan du
kan lave dit fortorv om til en grøn oase.
Hent fortorvsguiden (pdf)

Kalender
Lørdag d. 28. maj: Danmarks
Naturfredsningsforening København inviterer til
biodiversitets- og byhavetur på Amager
Tag afsted på cyklen til en dejlig dag, hvor det står i
naturens tegn. Besøg Amager Fælled, Urbanplanten og
Byhaven på Sundholm og oplev hvor stor biodiversitet
der egentligt findes i byen. Her vil der også være
mulighed for at identificere og markere arter.
Turen starter ved Amager Fælled indgangen for enden
af Axel Heides Gade, 2300 KBH S, kl. 13 - husk cykel!
Mandag d. 13. juni: HOFOR inviterer til
informations- og dialogmøde om vand og
spildevand
Hvordan samarbejder vi bedst om at skybrudssikre
hovedstadsområdet? Hvilken rolle spiller åerne, når vi
klimatilpasser? Hvad kan borgerne selv gøre for at
spare vand eller aflede regnvand?
Tag del i debatten mandag d. 13/6 kl. 16.30-19.30, i
Energi & Vand, Roskildevej 213, 2500 Valby.
Download invitationen som pdf
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